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Maatalouskoneiden paino on lisääntynyt viime vuosi-

kymmeninä paljon, mikä lisää tiivistymisriskejä. Toi-

saalta samaan aikaan renkaiden ominaisuudet ovat 

parantuneet. Tämä mahdollistaa alemmat rengaspai-

neet ja suuremmat kosketusalat maahan, mikä vähen-

tää tiivistymisriskejä.  

Renkaiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi tilan eri 

koneissa jossakin vaiheessa. Miten paljon maan tiivis-

tymistä voisi vähentää paremmilla renkailla? Mitkä 

renkaat sopisivat parhaiten pienentämään tiivistymis-

riskejä? Mitkä renkaat olisivat hinnaltaan edullisia, 

mutta tilan olosuhteisiin riittävän hyviä tiivistymisen 

vähentämisen kannalta? 

1. Rengaskuormat ja nykyiset renkaat suunnittelun 

lähtökohtana 

 Mitkä ovat koneen rengaskuormat tärkeimmissä 

töissä? (Kuva 3). 

 Mitkä ovat suurimmat rengaskuormat, joita renkai-

den tulee kantaa? 

 Miten alhaisia paineita voidaan nykyisissä renkaissa 

käyttää peltonopeudella, entä tienopeudella? 

 Mitkä ovat niiden aiheuttamat tiivistymisriskit?  

2. Tavoitteen määrittely  

 Miten alas tiivistymisriski pyritään saamaan? Miten 

herkkiä tilan maat ovat tiivistymään?  

 Miten suurille rengaskuormille renkaat mitoitetaan 

(kuormat tärkeimmissä, erityyppisissä töissä)? 

 Millaisiin rengaspaineisiin pyritään? Voidaanko 

käyttää alimpia renkaille sallittuja peltonopeuden 

paineita käytännössä? 

3. Reunaehdot parempien renkaiden valinnalle  

 Enimmäishalkaisija? Miten suuri rengas sopii ao.         

koneeseen? 

 Renkaan enimmäisleveys? Koneen kokonaisleveys, 

riviviljely, kyntö. 

 Miten raskaissa töissä renkaita käytetään? Erittäin 

Kuva 1: Paripyöriä käyttämällä rengaskuormat lähes puo-

littuvat ja rengaspainetta voidaan laskea. Tapauskohtaisesti 

on ratkaistava käytetäänkö paripyöriä vai hankitaanko leve-

ät, suuren kantavuuden renkaat. 

Parempien renkaiden valinta – työohje neuvontaan 

Aikaa: noin 1—2 h alkukartoitukseen, noin 1—4 h ren-
kaiden tietojen hakuun ja laskentaan sekä tulosrapor-
tin laadintaan 2—3 tuntia. Lisäksi aikaa tarvitaan tar-
jouspyyntöjen lähettämiseen, lisätietojen kyselyyn ja 
tarjousten vertailuun. 

Työvälineet: OSMO tiivistymislaskuri ja koneiden tasa-

painotuslaskuri, rengaspainemittari, internet-liittymä 

koneiden ja renkaiden teknisten tietojen etsintään 

valmistajien sivuilta ja rengaskäsikirjoista. Terranimo-

ohjelma netissä: https://www.terranimo.world/  

Hyöty viljelijälle: Ymmärrys siitä, miten paremmilla 

renkailla voi vähentää tiivistymisriskejä. Mahdollisuus 

vähentää maan tiivistymisriskejä.  

https://www.terranimo.world/
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raskaissa töissä tarvitaan vahvat renkaat – ja vahva 

vanne. 

 Valitaanko renkaat nurmitilalle (vähäinen nurmen 

pinnan rikkoutuminen)?  Vai viljatilalle, jolla kynne-

tään (suuri pito/vetokyky)?  

 Sopivuus nopeaan tieajoon? Tieajon tärkeys?  Mitä 

tienopeutta tullaan käyttämään? 

 Traktorin koko/teho? Suuritehoisille eli yli 200 hv 

traktoreille tarvitaan vahvemmat renkaat.  

 Peltojen kaltevuus? Jyrkillä rinteillä tarvitaan parem-

paa pitoa ja suurempia rengaspaineita kuin tasaisella 

maalla. 

 Puimurin koko ja vaatimukset renkaille? 

 Tulisiko renkaiden sopia myös talvikäyttöön (pito 

liukkaalla)?  

 Miten vähäiseen rengaspaineiden säätötarpeeseen 

pyritään? 

 Mitä muutostöitä koneeseen tarvitaan? Voidaanko 

ne tehdä, kun hankitaan isompia ja kantavampia ren-

kaita? 

 Renkaiden yhteensopivuus paripyörien kanssa? Onko 

parempi hankkia uudet renkaat myös paripyöriin? 

 Onko vielä muita reunaehtoja?  

4. Potentiaalisten renkaiden etsintä  

 Etsi rengaskäsikirjoista/netistä/Terranimon rengasha-

kutoiminnolla jne. renkaita, jotka ovat kantavuudel-

taan riittäviä ja enimmäismitoiltaan sopivia. Etsi riittä-

vän kantavia renkaita, joilla on mahdollista päästä 

tavoiteltuihin rengaspaineisiin ja jotka täyttävät reu-

naehdot . Rengaskokojen yhteensopivuus https://

www.traktorimies.fi/verkkokauppa/rengasinfo 

 Löytyykö tavallisista profiililtaan 70 % vyörenkaista 

riittävän kantavia renkaita? (Ne ovat hinnaltaan edul-

lisempia, mutta tieajoon tarvitaan huomattavasti 

isompi rengaspaine kuin peltotöihin). Profiililtaan ma-

talammat voivat olla joustavampia, mutta niiden kan-

tavuus on usein pienempi. Parhaimmillaan 70 % ren-

kailla voidaan ajaa hyvin alhaisilla paineilla peltono-

peudella, mutta painetta on lisättävä tienopeuksille. 

 Haetaanko erityisen joustavaa rengasta (esim. SFT), 

Kuva 2: Terranimo-ohjelmalla voidaan selvittää eri koneiden aiheuttamia tiivistymisriskejä, vertailla eri renkaiden ja rengaspai-

neiden sekä rengaskuormien vaikutuksia tiivistymisriskeihin.  

https://www.traktorimies.fi/verkkokauppa/rengasinfo
https://www.traktorimies.fi/verkkokauppa/rengasinfo
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jonka kosketusala kasvaa kuormituksen lisääntyessä 

muita malleja enemmän, vai vahvarunkoista rengas-

ta, jolla voidaan ajaa matalilla paineilla myös tieno-

peuksilla?  

 Vai hankitaanko matalapainerenkaat (IF) tai erikois-

matalapainerenkaat (VF), jotka sopivat tieajoonkin 

alhaisilla paineilla (ovat kalliimpia)? 

 Haetaanko erityisen suuren kantavuuden korjuuko-

nerenkaita (esim. puimuriin, CHO)? 

 Kapeita renkaita riviviljelyyn ja/tai ruiskutuksiin?  

 Muita erikoisrenkaita? Esim. leveäripainen nurmiren-

gas tai jopa matalaripainen perävaunun rengas 

saattaa olla käyttökelpoinen myös traktorissa tai kor-

juukoneessa, mikäli korkeat rivat eivät ole välttä-

mättömiä. (Korkeat rivat lisäävät pitoa lähinnä koste-

alla maalla ja rinteissä, mutta kuivalla, tasaisella 

maalla niiden hyöty on vähäinen). 

 

 Rengaskäsikirjoja: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-

instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/

maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-

rengaskasikirjoista 

5. Rengastiedot muistiin  

 Ota potentiaalisten renkaiden teknisistä tiedoista 

kuvankaappaukset talteen. Lisää kuvankaappauksiin 

myös renkaan tunnistetiedot (merkki, malli, koko), 

jollei niitä niissä jo ole.  

 Siirrä potentiaalisimpien renkaiden tekniset tiedot 

excel-tiedostoon muistiin tarkempaa vertailua varten 

(renkaan merkki, malli, koko, kantavuusluokka, no-

peusluokka, halkaisija, kuormitettu säde, kantavuu-

det eri paineilla peltonopeuksilla ja myös tarvittavalla 

tienopeudella). 

 Lisää taulukkoon myös hintatiedot, kun saat ne tar-

jouksista. Ohjehinnat löytyvät useimmiten netistä 

myyjien sivuilta. Ohjehinnat ovat yksittäisen renkaan 

ohjehintoja.  

Kuva 3: Tasapainolaskurilla saadaan selville rengaskuormat, kun traktorin perään kytketään työkone ja eteen etupainoja.  

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista
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6. Vertaile renkaiden tiivistymisriskejä Terranimolla 

    https://www.terranimo.world/ 

 Valitsemalla renkaat Terranimo-ohjelmaan saat sel-

ville renkaiden aiheuttaman paineen maahan suh-

teessa maan tiivistymiskestävyyteen, kosketusalat ja 

pintapaineet. 

 Terranimon käyttöohje: 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/

files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf  

 Vertaa aluksi neljän eri rengaspaineen vaikutusta 

nykyisillä renkailla tiivistymisriskeihin. Aseta rengas-

kuorma kaikkiin pyöriin samaksi ja säädä yhteen 

pyörään tilalla nykyisin käytetty tyypillinen 

”tiepaine” (esim. 1,8 bar), seuraavaan pyörään varo-

vaisesti alennettu rengaspaine, kolmanteen pyörään 

alin rengaspaine tienopeudella ja neljänteen alin 

rengaspaine peltonopeudella. 

 Vertaa sitten neljää erilaista rengasta kerrallaan si-

joittamalla nämä renkaat esim. traktorin  neljään eri 

pyörään kahdelle eri akselille.  

 Käytä samaa rengaskuormaa kaikissa pyörissä ja 

käytä rengaspaineena Terranimon ehdottamaa alin-

ta rengaspainetta pellolla (10 km/h). Rengaskuor-

man saat kaikkiin samaksi, kun valitset lähtötiedois-

ta riittävän ison koneen ja asetat sen kokonaispai-

noksi neljän renkaan yhteisen kuorman. Säädä pai-

nonjakauma tasan kaikkien pyörien kesken. Etupai-

noiksi laita 0 kg. 

 Vertaile seuraavaksi renkaita alimmilla tiepaineilla. 

 Tee vertailu ainakin kahdella eri rengaskuormalla. 

 Tee vertailut kostealla maalla. 

 Vertailut on hyvä tehdä useammalla eri maalajilla.  

7. Tulosten tarkastelu 

 Ota kuvankaappaukset jokaisesta Terranimon tulos-

teesta muistiin esim. erilliseen Word-tiedostoon tai 

kansioon. Nimeä tiedostot tunnistettavasti. 

 

 Päätöskaavio; paine 35 sm syvyydessä vs maan kan-

tavuus 

 Maapaine vs. maan tiivistymiskestävyys/kantavuus  

 Kosketusala ja pintapaine: 2D- ja 3D-kuvat ja luvut 

(kosketusalojen kuvat ja kosketusalojen keilakuvat) 

 Maapaine-kuvat eli sipulikuvat akseleittain 

 Kirjaa tulosteista muistiin excel-tiedostoon: 

 Alimmat Terranimon antamat rengaspaineet eri 

Kuva 4: 4200 kg rengaskuormalla ja peltonopeudella 10 km/h 

alimpia suositeltuja rengaspaineita käytettäessä. 

https://www.terranimo.world/
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf
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renkailla peltonopeuksilla (10 km/h) ja tieno-

peuksilla ao. koneella. 

 Keskimääräinen kosketusala, suurin pintapaine ja 

keskimääräinen pintapaine sekä paine pohjamaa-

han Päätöskaaviosta. 

8. Tee vastaava etsintä ja vertailu etuakselin renkaille 

 Nelivetokoneissa etu- ja taka-akselien pyörimisno-

peuden/vierintäkehien suhteen tulee sopia yhteen.  

 Se riippuu akselien välityssuhteesta. Välityssuhde 

löytyy useimmiten ohjekirjasta tai kysymällä koneen 

myyjältä/maahantuojalta ilmoittamalla koneen val-

mistusnumero tai rekisterinumero. Vanhojen renkai-

den vierintäkehien suhteesta saa likiarvon. 

 Laskentakaava: Eturenkaan vierintäkehä x akselien 

välityssuhde/ Takarenkaan vierintäkehä 

 Tavoite: Eturenkaan tulisi pyöriä 1—3 (4) % takaren-

gasta nopeammin ohjattavuuden säilyttämiseksi. 

Huomaa, että eturengas kuluu takarengasta nope-

ammin, jolloin suhde muuttuu. 

9. Paripyörien sopivuuden tarkastelu 

 Mikäli vanhat paripyörät sopivat halkaisijaltaan uu-

sien renkaiden kanssa, vertaile niiden yhteensopi-

vuutta uusien renkaiden kanssa Terranimolla. 

 Saadaanko ne kantamaan suunnilleen yhtä paljon 

erilaisilla rengaspaineilla? Huom. vanhat ristikudos-

renkaat sopivat huonosti uusien vyörenkaiden parik-

si. Vanhat renkaat ovat myös kuluneet ja niiden hal-

kaisija on pienempi, jolloin uusi rengas kantaa sen 

takia enemmän. 

 Akselin ja vanteen kestävyyden kannalta ulommissa 

renkaissa voi olla varmempi käyttää hieman alem-

paa rengaspainetta. 

10. Johtopäätökset ja suositukset 

 Millä renkailla päästään alhaisimpiin rengaspainei-

siin, suurimpiin kosketusaloihin ja pienimpiin enim-

mäispintapaineisiin? 

 Millä renkailla voidaan välttää pohjamaan tiivistymi-

nen? 

 Millä renkailla päästään maan kantavuutta pienem-

pään kuormitukseen? Millä maaprofiilin syvyyksillä? 

 Vertaile renkaiden ominaisuuksia laatimasi excel-

taulukon avulla. 

 Mitä muita ominaisuuksia pitäisi ottaa huomioon en-

nen lopullisen valinnan tekemistä (esim. hinta, sopi-

vuus talvikäyttöön jne.)?  

11. Uusien vanteiden valinta 

 Vanteen leveys ja tyyppisuositus löytyy rengaskäsikir-

jasta renkaan teknisistä tiedoista. Myyjän pitäisi se 

yleensä valita, kun hänelle ilmoitetaan, minkä kokoi-

selle renkaalle vanne ostetaan. 

 Vanteen keskireiän koko ja pulttijako selviää ko. ko-

neesta/vanhoista vanteista. Ne tulee antaa myyjälle 

tiedoksi. 

 Vanteen vahvuus? Esim. etukuormaintöitä varten 

etuvanteiden on tarpeen olla riittävän vahvoja. 

Paripyörien käyttö voi asettaa myös lisävaatimuksia 

vanteiden vahvuudelle. 

12. Tarjouspyyntöjen tekeminen 

 Pyydä tarjouksia useilta renkaiden myyjiltä avoimella, 

mutta riittävän rajatulla tarjouspyynnöllä. Ohjehin-

noista saa yleensä huomattavan alennuksen, kun os-

taa koko rengassarjan. 

 Perehdy tarjouksiin ja vertaa niitä tilan tarpeisiin, 

reunaehtoihin ja tavoitteisiin. 

 Pyydä tarjouksiin tarkennuksia tarpeen mukaan. 

 Etsi renkaita myös maatalouskoneiden suoramyynti-

palveluista (esim. https://www.nettikone.com/ ) sekä 

rengasmyyjien ja käytettyjen/siirtoajettujen renkai-

den toreilta (esim. https://vianor.fi/tori/) ja 

verkkokaupoista (esim. https://hyvakone.com/, 

https://www.rengasliikepaussu.fi/). Näin saat kuvan 

renkaiden edullisista myyntihinnoista. 

https://www.nettikone.com/
https://vianor.fi/tori/
https://hyvakone.com/
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13. Suositukset tilalle 

 Mitä renkaita suosittelet tilalle paremmiksi renkaik-

si? Miten perustelet valintaasi? 

 Laadi kirjallinen raportti, jossa esittelet rengasvaihto-

ehdot paremmiksi renkaiksi ja niiden perustelut. 

 Liitä mukaan kuvia Terranimon tulosteista. 

 Täytä myös Koneiden rengaspaineet -taulukko va-

littavalle renkaalle: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-

instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan

-tiivistymisriskien-maarittamiseen  

14. Investoinnin kannattavuutta voit tarkastella laske-

malla, paljonko sadonlisää tilalla tarvitaan parempien 

renkaiden maksamiseen. Renkaat on joka tapauksessa 

uusittava jossain vaiheessa. Lisäinvestointina on vain 

perusrenkaita parempien renkaiden hankinta. Usein 

vanhat renkaat voi myös myydä. Hyvät renkaat kestä-

vät monta vuotta, investointi voi siten tuottaa pitkään.  

Rengasinvestointia kannattaa suunnitella huolella  ja 

varata runsaasti aikaa suunnitteluun ja hankinnan to-

teuttamiseen. 

15. Rengaspaineen säätöjen helpottamista on myös 

hyvä suunnitella.  

 Voi hankkia  painemittarin, joka säätää paineen auto-

maattisesti haluttuun paineeseen.  

 Venttiilit voi vaihtaa isoreikäisiin.  

 Akselin renkaat voi liittää sarjaan yhdysletkulla, jol-

loin voi säätää kahden tai useamman renkaan pai-

neen samalla kertaa.  

 Voi hankkia varsinaisen automaattisen rengaspainei-

den säätöautomatiikan.  

 Mikä näistä eri vaihtoehdoista sopisi tilalle parhai-

ten?  

 

Kuva 5: Renkaiden vaihtaminen leveämmiksi ja halkaisijaltaaan suuremmiksi vähentää tiivistymisriskejä, koska renkaan kanta-
vuus on isompi ja mahdollistaa alempien rengaspaineiden käytön ja suuremmat kosketusalat. 

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen
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https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-
maarittamiseen#section-103830  

Terranimon käyttöohje suomeksi 
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf  

Linkkejä maatalousrenkaiden teknisiin tietoihin 
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-
rengaskasikirjoista 

Renkaiden vastaavuustaulukko 
https://www.traktorimies.fi/verkkokauppa/rengasinfo 

Tiivistymislaskurit: tiivistymisriskilaskuri, traktorin tasapainolaskuri, lomake tilan koneiden rengaspaineista eri töissä 
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-
maarittamiseen 

Ohje etu– ja takarenkaiden vetosuhteen laskentaan 
https://www.nokianrenkaat.fi/raskaat/renkaat/rengasturvallisuus/renkaiden-asennus/ 

Tietokortti: Tiivistymisen välttäminen—Ajoitus, viljelykierto ja koneketjut 

https://aoe.fi/#/materiaali/1144  

Mattila T. ja Rajala J. 2018. Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. Helsingin yliopis-
to, Ruralia-instituutti. Raportteja 175. 
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/raportti-miten-valtan-maan-tiivistymisen-
maatalousrenkaiden-avulla  

Esimerkki 1. siitä millaiset paremmat renkaat viljelijä on hankkinut koneisiinsa 
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/paremmilla-renkailla-valtetaan-maan-
tiivistyminen 

Kuva 6. Alhaisia rengaspaineita käytettäessä painemittarin 
tulee mitata tarkasti alhaisia paineita.  
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Tietokortti on tehty osana Maaneuvo-hankkeen Maaneuvo-valmennusta. Hanketta toteuttavat BSAG, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Suomen ympäristökeskus. 

 

 

Esimerkki 2. Tiivistymisriskien pienentämissuunnitelma  parempien renkaiden mahdollisuudet 

https://aoe.fi/#/materiaali/1145    

Esimerkkejä lisää 
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto#section-102827  

Käytännön tilaesimerkki renkaiden päivityksestä. In: Mattila T. ja Rajala J. Miten vältän maan haitallisen tiivistymi-
sen maatalousrenkaiden avulla. 2018. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 175. 
Luku 7: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/raportti-miten-valtan-maan-
tiivistymisen-maatalousrenkaiden-avulla  

Millaiset renkaat puimuriin ja miksi? Apua rengasvalintaan. Rajala, J. Koneviesti 4 2018 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/millaiset-renkaat-puimuriin-ja-miksi-apua-rengasvalintaan.-

rajala-j.-koneviesti-4-15.3.2018.pdf  

Uusilla renkailla maan tiivistymisriski pienemmäksi – Renkaiden valinta tilan ykköstraktoriin. 

Rajala J. Käytännön Maamies 5 2021 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/

uusilla_renkailla_maan_tiivistymisriski_pienemmaksi_rajala_j._km_5_2021.pdf  

Tiivistymisriskit selville Terranimo-ohjelmalla. Rajala J. Käytännön Maamies 11 2022 

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/

tiivistymisriskit_selville_terranimo_ohjelmalla_rajala_j._km11_2022.pdf  
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